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  جله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي                                                                                                    م

  ٦٩-٧٨:  صفحات ، ١٣٨٨ زمستان ٤اره   شم٧ دوره                                                                                                    

   توليد  يفاضالب يك كارخانه ي هيتصف ي فعليسامانه ييکاراامكان افزايش  

   آني ارتقاسب جهتا مني راهکارهاي هيو ارا يلبنمحصوالت 
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  چکيده

ي  ي صنايع لبني پگاه فارس و ارايه ي فاضالب کارخانه يي سيستم تصفيهآش کاراين تحقيق با هدف بررسي امکان افزاي :زمينه و هدف
ي فاضالب اين کارخانه از نوع  ي مورد استفاده براي تصفيه سامانه.  انجام گرفت۱۳۸۵-۱۳۸۶ سال راهکار مناسب جهت ارتقاي آن در

اين . هوازي و لجن فعال متعارف و هوادهي گسترده استفاده شده است هاي تثبيت بي  هوازي متوالي است که در آن از برکه–هوازي بي
هاي کشاورزي را تأمين  يح، استانداردهاي خروجي مورد نياز جهت دفع به زميني نامناسب و عدم راهبري صح خانه به دليل توسعه تصفيه
  .کرد نمي

ها و تنظيم نسبت غذا به   جهت رفع مشكالت فوق و بوي بد ناشي از آن، اصالحاتي همچون تغيير در ورودي و خروجي برکه:روش كار
اي، صورت گرفت و بازده تصفيه  ي مرحله  لجن فعال با تغذيهيند لجن فعال و تبديل لجن فعال متعارف بهآ در فر)F/M(زيست ياخته 

  .خانه قبل و بعد از انجام تغييرات مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت
، مجموع )BOD5(، اكسيژن مورد نياز زيست شيميايي)COD( اكسيژن مورد نياز شيميايي حذفي اين تغييرات بازده  در نتيجه:نتايج

، ۸۷/۸۶، ۴۲/۸۲هاي مدفوعي به ترتيب از  فرم ها و کلي فرم و مجموع کلي) TDS(وع ذرات جامد محلول ، مجم)TSS(ذرات جامد معلق
  . درصد افزايش يافت۹۵/۸۹ و ۰۹/۹۰، ۴۷/۲۸، ۴/۹۰، ۶۱/۹۸، ۳۴/۹۷ به ۸۷/۵۰ و ۵۶/۵۴، ۲۳/۲۰، ۱۸/۶۴

مشاهده شد همچنين . باشد نه بعد از اصالح سامانه ميخا ي افزايش بازده تصفيه هاي انجام گرفته نشان دهنده  نتايج آزمايش:نتيجه گيري
ي لجن فعال هوادهي گسترده در كاهش پارامترهاي مورد بررسي در اين تحقيق  اي و سامانه ي مرحله ي لجن فعال تغذيه يي سامانهآکه کار

  . شود هزينه ميخانه، عمالً باعث اتالف انرژي و  باشد و استفاده از هوادهي گسترده در اين تصفيه مشابه مي
  خانه ي تثبيت، لجن فعال، ارتقاي تصفيه ي فاضالب، صنايع لبني، برکه تصفيه: کليديواژگان 

  

  مقدمه 

هاي لبني يکي از  بدون شک شير و فراورده
ترين غذاهايي است که انسان در  ترين و متداول مناسب

کند و همين امر موجب گسترش  طول روز مصرف مي
ري شير و در پي آن توليد حجم روزافزون صنايع فراو

عظيمي از فاضالب شده است که ورود آنها به محيط زيست 
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٧٠ عليرضا مصداقی نيا وهمکاران / 

 و منابع آبي به عنوان يک تهديد جدي تلقي خواهد شد
)Mehdipooretavana 2008( . بديهي است مديريت

و کنترل اين عوامل آالينده نسبت به جبران صدمات وارده 
ضالب صنايع لبني با فا. باشد تر مي هزينه به اکوسيستم، کم

ها  ترين فاضالب کننده دارا بودن ميزان بار آلي باال، از آلوده
طوري که  ب؛)Robinson 1997(روند  به شمار مي

تواند به   ليتر شير مي۱۰۰۰فاضالب حاصل از فرآوري 
 نفر انسان، آلودگي ايجاد ۲۰۰ي فاضالب حاصل از  اندازه
ي  يت تجزيهبه دليل قابل. )Mosaferi 2003(نمايد 

هاي بيولوژيکي مختلفي،  ها، روش بيولوژيکي اين فاضالب
با  ي تثبيت، لجن فعال، راكتور بي هوازي همچون برکه

، راكتور منقطع متوالي )UASB( جريان رو به باال
SBR)(ها به کار گرفته شده است  ي آن جهت تصفيه و

)Farquhar 1988( . به عنوان مثال بيتون با استفاده از
 BOD5  درصد  ۸۵  به حذفانه ي هوازيسام

(Bitton 1994)کسلر با به کارگيري صافي هاي   و
 )BOD5 )Kessler 1981 درصد ۹۲چکنده به حذف 

 COD درصد ۸۵ به حذف RBC، راسن با استفاده از 
)Rusten and Lundar 2000 ( و آرگو با استفاده از

SBR درصد ۹۱-۹۷ به بازده حذف COD )Eroglu 

et al. 1992 (فاضالب صنايع لبني دست يافتندزا .  
ترين و  ي صنايع لبني پگاه فارس که قديمي کارخانه

ترين کارخانه در نوع خود در جنوب کشور  بزرگ
 تن شيرخام ورودي و توليد ۴۰۰باشد، با فرايند روزانه  مي

ي يک  تواند به اندازه  ليتر آب پنير، مي۰۰۰/۱۰۰حدود 
با توجه به اينکه .  توليد نمايد نفري، آلودگي۰۰۰/۸۰شهر 
ي صنايع لبني پگاه فارس  ي فاضالب کارخانه خانه تصفيه

استانداردهاي زيست محيطي الزم را تامين نمي کرد 
مشاهده وضعيت ظاهري خروجي تصفيه خانه و (

، در اين تحقيق پس از )اطالعات موجود در آزمايشگاه
ترين  ، اقتصادي خانه بررسي وضعيت فعلي اين تصفيه

روشي که در شرايط موجود جهت ارتقاي آن ، قابل اجرا 
بود، مورد اجرا قرار گرفته و خروجي آن قبل و بعد از 
  .ارتقا با استانداردهاي ملي مورد مقايسه قرار گرفته است

   کارروش 

 مقطعي مي باشد -ي توصيفي اين تحقيق، يک مطالعه
کارخانه  و در سطح يک (Full scale)كه در مقياس واقعي 

ي مربوط به آن و در دو فاز مختلف انجام  خانه و تصفيه
در مرحله ي اول عملکرد راکتورهاي مختلف . گرفته است

 ,TDS, TSS(و کيفي ) دبي(خانه از نظر کمي  تصفيه

BOD5, CODهاي مدفوعي فرم ها و کلي فرم  و کل کلي (
  . بررسي شده است

ه از در مرحله دوم با توجه به اطالعات کسب شد
هاي  ي آن با استانداردهاي ملي، روش ي يک و مقايسه مرحله

ترين  خانه، بررسي و اقتصادي قابل اجرا جهت ارتقاي تصفيه
روش، اجرا گرديد و نتايج نهايي نيز مجدداً با استانداردهاي 

  .ملي مورد مقايسه قرار گرفته است
 تا ۳/۱۲/۸۵در اين مرحله که از تاريخ : مرحله اول مطالعه    

  :  انجام شد، اقدامات زير صورت گرفت۳۱/۲/۸۶تاريخ 
: ي فاضالب اين کارخانه ي تصفيه  بررسي نوع سامانه-الف

هوازي  ي فاضالب در اين کارخانه از نوع بي ي تصفيه سامانه
هوازي  ي بي باشد که متشکل از دو برکه  هوازي متوالي مي–

وازي ديگر به ه ي بي ها يک برکه موازي است که در امتداد آن
خروجي اين سامانه، پس از اختالط . صورت سري قرار دارد

با لجن برگشتي و هوادهي مقدماتي در سکلتور، بين دو 
. شود ي لجن فعال موجود، به نسبت مساوي تقسيم مي سامانه
ي يک از نوع هوادهي گسترده و  ي لجن فعال شماره سامانه
ن فعال متعارف ي دو از نوع لج ي لجن فعال شماره سامانه
خانه،  ي تصفيه هاي اخير در طرح توسعه باشد که در سال مي

  .برداري شده است احداث و بهره
با توجه به  :خانه  تعيين دبي فاضالب ورودي به تصفيه-ب

اينکه اطالعاتي از ميزان دبي فاضالب توليدي در اين 
کارخانه موجود نبود، سنجش حجمي فاضالب صورت 

که هر دو ساعت يکبار با خاموش بدين صورت . گرفت
 که ي مشخصي کردن تلمبه، زمان باال آمدن فاضالب به اندازه

 گذاري شده بود، اندازه ، عالمتتلمبه خانهي  حوضچه در
 بار و هر بار در يکي از ايام هفته ۱۱اين عمل . شد گيري مي 

  .انجام گرفت) سه نوبت کاري( ساعت ۲۴و براي مدت 
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٧١ .../ی امکان افزايش کارايی سامانه                                                                                                                                                                   

يبي از فاضالب جهت تعيين نمونه برداري ترک-ج
برداري در اين  هاي نمونه محل: هاي مورد بررسي شاخص

ي  خانه، خروجي سامانه مرحله از مطالعه، ورودي به تصفيه
ي يک،  ي لجن فعال شماره هوازي، خروجي سامانه بي

ي دو و خروجي نهايي  ي لجن فعال شماره خروجي سامانه
ت يک نمونه به برداري هر يک ساع جهت نمونه. باشد مي

، سپس از  از محل مورد نظر گرفته شدهmL۵۰۰حجم 
هاي برداشت شده که در يک ظرف بزرگ  کل نمونه

نگهداري شده بود، بعد از اختالط، يک نمونه جهت 
اين عمل در هر سه نوبت کاري . آزمايش برداشته شد

، COD ،BOD5پارامترهاي مورد بررسي . انجام گرفت
TSS ،TDS ،pHهاي مدفوعي  فرم ها و کلي فرم ، کل کلي

و روش آزمايش هر يک از پارامترها مطابق دستورالعمل 
محل انجام آزمايش ها نيز آزمايشگاه . باشد استاندارد مي

  راز بودمرکزي آب و فاضالب مرکز بهداشت شهرستان شي
يي آ با توجه به عدم کاردر اين مرحله: مرحله دوم مطالعه

ي پساب به  نداردهاي ملي تخليهخانه در تأمين استا تصفيه
هاي صورت  هاي کشاورزي و با توجه به بررسي زمين

گرفته، تغييرات زير را که کمترين بار مالي نيز به همراه 
  : داشتند، بر سامانه اعمال گرديد

هاي يک و دو از موازي به سري تغيير   آرايش برکه-الف
 مطلوب داده شد و با توجه به تأمين زمان ماند

)Naddafi and Nabizadeh1997( ۳۶ روز و نظر 
هوازي خارج  ي سه از حالت بي ي شماره به اينکه برکه
ي سطحي آن مملو از جلبک بود، اين برکه از  شده و اليه

هاي ورود و خروج  همچنين محل. خط خارج شد
ها  به نحوي تغيير داده شد که از ايجاد  فاضالب ازبرکه

بر جلوگيري  هاي ميان ياناتصال کوتاه و بوجود آمدن جر
ها را قبل و بعد از   وضعيت برکه۱ي  شکل شماره. شد

  . دهد اصالح سامانه نشان مي
ي لجن فعال   با توجه به عدم  کارايي مناسب سامانه-ب

هاي مورد نظر و  ي دو، در حذف و کاهش شاخص شماره
در ) لکينگ با(ي دايمي حجيم شدن لجن  ي پديده مشاهده

، با توزيع )که از نوع لجن فعال متعارف بود(اين سامانه 

ي لجن   هاي هوادهي موجود به سامانه فاضالب بين حوضچه
اين تغيير . اي تغيير وضعيت داده شد ي مرحله فعال تغذيه
پس از . کاهش حجيم شدن لجن نداشت تأثيري در

هاي الزم مشخص شد، ميزان لجن برگشتي که در  بررسي
ي  امانهــــاضالب خروجي از سبا ف) سلکتور(انتخابگر 

ي  هـــگرديد، براساس نيازهاي سامان هوازي مخلوط مي بي
رده ـــي يک که از نوع هوادهي گست لجن فعال شماره

(باشد، تنظيم گرديده  مي
a

/%
M

F 1
105 −=(  

(Tchobanoglous 2003) ابراين، جهت حل ـــو بن
اي  گ رشتهـــ بالکيني دو که دائماً به ي شماره معضل سامانه

زايش ـــدچار بود، بايد با کاهش ميزان لجن برگشتي و يا اف

فاضالب ورودي ميزان 
M

Fدر. (ش دادـــرا افزاي 

اي  ي تغذيه ي مرحله انهــامــس
M

F  بايد

d

1
3/015/0   (Tchobanoglous 2003)  )باشد−

ه  به مشترک بودن انتخابگر ، کاهش لجن برگشتي با توج

عمالً باعث افزايش 
M

Fي هوادهي گسترده نيز   در سامانه

بنابراين جهت . باشد گردد، که دراين سامانه نامطلوب مي مي
ي فاضالب  حل اين معضل اقدام به اتصال مستقيم لوله

ي لجن فعال  امانههوازي به ورودي س ي بي خروجي از سامانه
شده به نحوي ) بدون آنکه وارد انتخابگر شود(ي دو  شماره

dکه از 
m3

ي لجن فعال  فاضالب ورودي به سامانه600

dمتعارف ، حدود
m3

d از انتخابگر و 200
m3

نيز 400
جهت . هوازي تأمين شد ي بي هبه طور مستقيم از سامان

ي  در حوضچه) رايزينگ(جلوگيري  از باال آمدن لجن 
شکل . نشين شده گرديد نشيني، اقدام به دفع بيشتر لجن ته ته

 را قبل و  بعد از ۲ي  ي هوازي شماره  سامانه۲ي  شماره
  .دهد اصالح سامانه نشان مي

 برداري ازمحلهاي پس از اصالح سامانه، مجدداً نمونه
در اين مرحله که از تاريخ . انجام گرفت) مرحله يک(قبلي 

 انجام گرفت، از هر محل پنج نمونه ۱۴/۷/۸۶ لغايت ۹/۶/۸۶
هاي استاندارد و در آزمايشگاه  اخذ گرديد و طبق روش
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٧٢ عليرضا مصداقی نيا وهمکاران / 

مرکزي آب و فاضالب مرکز بهداشت شيراز مورد آزمايش 
  .قرار گرفت 

  

  نتايج 

  ):ي تثبيت برکه(هوازي  ي بي ي  بررسي سامانه  نتيجه-الف
هوازي نتايج  ي بي در نتيجه ي اعمال تغييرات در سامانه

  : زير حاصل شد
 به COD ،BOD5 ،TSS ،TDSبازده حذف 

، ۰۳/۸۴ به ۹۸/۸ و ۴۵/۲۰، ۳۴/۴۴، ۰۹/۴۳ترتيب از 
تجزيه و .  درصد افزايش يافت۴۶/۱۴ و ۹۷/۶۰، ۹۳/۸۷

شان دهنده  نspssتحليل نتايج با استفاده از نرم افزار 
در عملكرد ) >۰,۰۵p-value(وجود اختالف معني دار

  . تصفيه خانه قبل و بعد از اعمال تغييرات مي باشد
هوازي و نمودار  ي بي  بازده سامانه۱  نمودار شماره    

در مقايسه با استانداردهاي  ن سامانه راخروجي اي ۲ شماره
 قبل و بعد از(ملي دفع پساب به زمين هاي کشاورزي 

  . مورد مقايسه قرار داده است )اعمال تغييرات
همان : )لجن فعال(ي هوازي  ي بررسي سامانه  نتيجه-ب

خانه  ي هوازي در اين تصفيه طور که بيان شد سامانه
باشد، که  ي لجن فعال موازي مي متشکل از دو سامانه

ي  در نتيجه. ي دو دچار مشکل بود ي شماره سامانه
ي دو بازده حذف  ي شماره امانهتغييرات اعمال شده درس

COD ،BOD5 ،TSS ،TDS۸۶/۶۵ به ترتيب از ،
 و ۷۵/۷۴، ۳۸/۸۸ ، ۰۶/۸۳ به ۶۵/۱۰و ۰۶/۴۹، ۱۱/۶۸
، ۲۱/۷۴ي لجن فعال از   درصد و در کل سامانه۵۴/۱۶
 ۳۸/۱۶ و ۲۲/۷۵، ۴/۸۸، ۳۵/۸۳ به ۴۶/۱۲ و۲۹/۷۶،۷۶/۵۴

ي  هي سه بازده سامان نمودار شماره. درصد افزايش يافت
را ) قبل و بعد از اعمال تغييرات ( ي دو  لجن فعال شماره

  .دهد نشان مي
نتايج حاصل از اين : خانه ي بررسي كل تصفيه  نتيجه-ج

ي تغييرات اعمال شده،  دهد كه در نتيجه بررسي نشان مي
 و كل COD، BOD5،TSS،TDSبازده حذف 

، ۴۲/۸۲هاي مدفوعي به ترتيب از  فرم ها و كلي فرم كلي
، ۳۴/۹۷ به ۸۷/۵۰، ۵۶/۵۴، ۲۳/۲۰، ۱۸/۶۴، ۸۷/۸۶

 درصد افزايش ۹۵/۸۹ و ۰۹/۹۰، ۴۷/۲۸، ۴۰/۹۰، ۶۱/۹۸
ي لجن فعال  يي سامانهآهمچنين مشاهده شد كه كار. يافت
ي لجن فعال هوادهي گسترده در  اي و سامانه ي مرحله تغذيه

كاهش پارامترهاي مورد بررسي در اين تحقيق، مشابه 
قبل و (خانه  ي چهار بازده كل تصفيه نمودار شماره. باشد مي

ي  نمودارهاي شماره. دهد را نشان مي) بعد از اعمال تغييرات
خانه را در مقايسه با   نيز خروجي نهايي تصفيه۶ و۵

را نشان ) قبل و بعد از اعمال تغييرات(استانداردها ملي 
  .دهند مي
  

  بحث

 گستردگي با توجه به نوع محصول در صنايع لبني و
كيفيت فاضالب توليدي، در شرايط مختلف آب و هوايي، 

ي فاضالب اين صنعت  هاي گوناگوني جهت تصفيه روش
به عنوان مثال در نيوزلند . مورد استفاده قرار گرفته است

هايي  درجِه سانتيگراد در جايگاه۳۵فاضالب لبني را در دماي 
اده شده  كه با الستيك پوشش دm3۲۶۰۰۰ با حجم  )الگون(

بازده كلي اين سامانه، .  روز تصفيه نمودند۱-۲بود، در زمان 
  ). IDF 1990 ( بودCOD درصد در كاهش ۹۹حدود 

 روز در ۵بيتون نيز گزارش نمود كه هوادهي به مدت 
 درصد را در حذف ۸۵ي سانتيگراد بازده   درجه۲۰دماي 
BODنمايد  فاضالب لبني تامين مي) Bitton 1994( .
ي صافي چكنده،  گري بنام كسلر با بكارگيري سامانهمحقق دي

 در فاضالب صنايع BOD درصد براي ۹۲به ميزان حذف 
 پساب نهايي BODجايي كه  ولي از آن. لبني دست يافت

ي بيشتري  هنوز خيلي باال بود، پيشنهاد نمودند كه تصفيه
 Kessler (بايست انجام گيرد هاي تثبيت مي توسط بركه

و همكاران نيز گزارش نمودند كه اين ماريس . )1981
هاي  ي فاضالب ها به دليل گرفتگي بستر براي تصفيه صافي

 هاي لبني مناسب نيستند بسيار قوي و از جمله فاضالب
)Maris et al. 1984( . راسن و همكاران با بكارگيري

 در COD درصد ۸۵هاي زيستي دوار به حذف  تماس دهنده
 Rusten and Lundar (تندفاضالب صنايع لبني دست ياف

آرگو و همكاران و سام كوتي و همكاران به طور . )2000
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٧٣ .../ی امکان افزايش کارايی سامانه                                                                                                                                                                   

ي  ي تصفيه  يك گزينهSBRجداگانه گزارش كردند كه 
ي  ي مناسب و اقتصادي براي تصفيه اوليه و ثانويه

  درصدCOD ۹۷-۹۱هاي لبني بامقادير حذف  فاضالب
 .Eroglu et al. 1992; Samkutty et al (باشد مي

اما اين فرايند به شدت تحت تاثير وضعيت . )1996
         راهبري قرار دارد و بايد زمان هر فاز تنظيم شود 

 Gough (تا نوسانات تركيب فاضالب به حداقل برسد

et al.  2000.( 

، با تلفيق دو ي فاضالب صنايع لبني زه در تصفيهامرو  
رار ، يعني با قهوازي و هوازي  فاضالب بي تصفيهسيستم 

 سيستم ، بعد ازعالدادن يك سيستم هوازي مانند لجن ف
جن ضمن كاهش توليد ل)UASBبركه يا(هوازي  بي تصفيه

، به برداري و انرژي هاي نگهداري، بهره و تعديل در هزينه
 Vakhshoorhefzabad (اند بازده خوبي دست يافته

ي نتايج حاصل از اين مطالعه با تحقيقات  مقايسه). 2005
 -ي بي هوازي ان مي دهد که استفاده از سامانهفوق نش

هاي بي هوازي و لجن  متشکل از برکه(هوازي متوالي 
بازدهي به مراتب بيشتراز بازده  )اي ي مرحله فعال تغذيه

به . ، بدست مي دهدنحاصل از مطالعات محققين پيشي
نحوي که پسابي که به اين روش مورد تصفيه قرار گيرد، 

 COD، BOD5 محيطي الزم از نظر استانداردهاي زيست
 جهت دفع در زمين هاي کشاورزي را دارا مي TSSو 

باشد ولي خروجي روش هايي که از سوي ساير محققان 
مورد بررسي قرار گرفته ، غالبا قادر به تامين استانداردهاي 

 که توسط سام SBRالبته روش. باشندزيست محيطي نمي
گرفته، در بهترين کوتي و همکارانش مورد بررسي قرار 
  ميCOD درصد۹۷شرايط راهبري خود قادر به حذف 

 در اين COD، که بازدهي نزديک به بازده حذف باشد
  .دارد) درصد پس از ارتقا۳۴/۹۷( تحقيق

 

  نتيجه گيري

دهد که به رغم وجود   نتايج اين تحقيق نشان مي
ها، به دليل  ها و برکه فضاي کافي و حجم مناسب حوضچه

خانه، عدم طراحي مناسب  نامناسب تصفيهي  توسعه

       هاي فاضالب و راهبري نامناسب، ورودي و خروجي
    خانه قادر به تأمين استانداردهاي ملي دفع  اين تصفيه

 Iran Department of   (پساب به زمين هاي کشاورزي

Environment Websit ( نمي باشد) هاي نمودار
جب اتالف انرژي و عدم ، که اين امر مو) ۶ و۵ي  شماره

  . ي مطلوب شده است دستيابي به نتيجه
ي افزايش  هاي انجام گرفته نشان دهنده نتايج آزمايش

باشد؛ که در نمودار  خانه بعد از اصالح سامانه مي بازده تصفيه
  .  نشان داده شده است۴ي  شماره

د بازده  شو همانطور که در اين نمودار مشاهده مي
ها و  فرم ، کل کلي COD ،BOD5  ، TSS ، TDSحذف 
 ،۲۲/۲۶ ،۴۷/۱۱ ،۹۲/۱۱هاي مدفوعي به ترتيب  فرم کلي
خانه   در کل فرايند تصفيه در اين تصفيه۵۳/۳۵،۰۸/۳۹ ،۱۵/۸

هوازي  ي بي افزايش بازده حذف سامانه. افزايش يافته است
به دليل جلوگيري از ايجاد اتصال کوتاه و تأمين زمان ماند 

ي تغيير در محل ورودي و  که در نتيجهباشد،  مناسب مي
همچنين با تغيير وضعيت . ها حاصل شد خروجي برکه

ها از موازي به سري به حفظ درجه حرارت بهينه کمک  برکه
ي سه نيز که به دليل  ي شماره از خط خارج کردن برکه. شد

ها و توليد  ي سطحي منجر به رشد جلبک هوازي شدن ناحيه
BOD5 و TSSبود نيز، اثر شايان توجهي  زيستي شده 

  .هوازي داشت ي بي برافزايش بازده سامانه
ي هوازي نيز با توجه به اينکه طراحي  در رابطه با سامانه     

هاي اخير بدون توجه به نوع   ي دو در سال ي شماره سامانه
ي يک انجام گرفته بود و اين امر با توجه به  ي شماره سامانه

که محل اختالط  لجن برگشتي و (مشترک بودن انتخابگر 
، منجر به )باشد ي هوازي مي سامانه  بهفاضالب ورودي

با تغيير ايجاد شده در  . عملکرد نامطلوب اين سامانه شده بود
، بازده M/Fي دو و تنظيم نسبت ي لجن فعال شماره سامانه

 در.مطلوبي درکاهش پارامترهاي مورد بررسي به دست آمد
خانه در  خروجي نهايي تصفيه ۶و  ۵ي  نمودارهاي شماره

) قبل و بعد از اعمال تغييرات( مقايسه با استانداردهاي ملي
  . نشان داده شده است
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٧٤ عليرضا مصداقی نيا وهمکاران / 

ک و دو بعد از ي ي شماره يها سامانه عملکرد يبررس    
 - يهواز ي بيها سامانهز نشان داد که در ي نسامانهاصالح 
 يا  مرحلهي هين فعال با تغذلج ي سامانه ،ي متواليهواز

 مورد يکاهش پارامترها  دريمناسب ي هيتصفقادر به انجام 
 ي سامانه يري باشد و بکارگي م،قين تحقي در ايبررس

 ي گسترده، عمالً باعث اتالف انرژيلجن فعال با هواده
هاي مدفوعي  فرم ها و كلي فرم  در رابطه با كلي.خواهد شد
تر از   حذف ، خروجي آن باالبازدهرغم افزايش  نيز علي

باشد، كه به دليل عدم انجام  استانداردهاي تعيين شده مي
   .باشد كلرزني مي

 لجن يها سامانه يي نهابازده ۳ ي شمارهنمودار 
سه ي گسترده را مورد مقاي و هوادهيا  مرحلهي هيفعال تغذ

با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق  .قرار داده است
  :باشد بل پيشنهاد ميموارد زير قا

 يل به استانداردهاي شود جهت نيشنهاد ميپ
 يانتها  دري کشاورزيها ني دفع پساب به زميکروبيم

 از يري و به منظور جلوگيزنکلر ي حوضچهخانه  هيتصف
 از روش يجاد اثرات نامطلوب کلر درمصارف کشاورزيا

  . استفاده گرددييزدا کلر

 اصالحات يرو بر يق جامعي تحقد شو يمشنهاد يپ
رد ي صورت گيا  مرحلهي هي گسترده و تغذيلجن فعال هواده

ر يج مطلوب در حذف سايو در صورت بدست آمدن نتا
 ي هي، از روش لجن فعال تغذي مؤثر برکشاورزيپارامترها
 گسترده ي هوادهي دارد، بجاي کمتري نهي ، که هزيا مرحله
  .د استفاده شودي جديها خانه هيتصفدر 

ن ي اي در خروجTDSزان يبه باال بودن مبا توجه 
 TDS دررابطه با اثرات  يقي تحقگردد يمشنهاد يپخانه  هيتصف

  .ردي و خاک منطقه انجام گيبرکشاورز
 معتدل سال انجام يها ق در ماهين تحقين که ايبا توجه به ا   

 سرد سال يها  در ماهيگريق دي تحقگردد يمشنهاد يشده، پ
  .انجام شودخانه  هيتصفد مطلوب نان از عملکريجهت اطم

  

  يتشکر و قدردان

، مهندس يم دوانيان مهندس رحياز زحمات آقا
 و سرکار خانم مهندس ، مهندس مصطفي ليلي  ايامک آذرنيس
 زاده كه در انجام اين تحقيق ما را ياري نمودند، ؤذنبا ميفر

   .د شو  قدرداني ميصميمانه

 
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  

  راتيي پس از اعمال تغ-  ب                                                           راتييمال تغ قبل از اع-الف
  

  ها برکهش ي آرانمودار گردشي  -۱شکل 
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   راتيي پس از اعمال تغ-ب                                            راتيي قبل از اعمال تغ-الف
  ي دو ي لجن فعال شماره سامانهردشي نمودار گ - ۲شکل 
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٧٦ عليرضا مصداقی نيا وهمکاران / 
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  هوازي با استانداردهاي ملي  ي بي ي خروجي سامانه  مقايسه- ۲نمودار 

  )قبل و بعد از اعمال تغييرات (mg/L با رهنمود پيشنهادي بر حسب TDS و 
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  TDSو TSS,BOD5,CODي بازده حذف   مقايسه- ۳نمودار 

  اي ي مرحله ي لجن فعال هوادهي گسترده و لجن فعال تغذيه ها در سامانه
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  ها و فرم  ، كليTDS وTSS,BOD5,CODي بازده حذف   مقايسه -۴نمودار

  ) بعد از اعمال تغييراتقبل و(خانه  هاي مدفوعي در كل تصفيه فرم كلي
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  خانه  تصفيهTDS وTSS,BOD5,COD ي خروجي نهايي  مقايسه- ۵نمودار 

  )قبل و بعد از اعمال تغييرات ( mg/L با رهنمود پيشنهادي بر حسب TDS با استانداردهاي ملي و
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  هاي مدفوعي فرم ها و كلي فرم ي خروجي نهايي كلي  مقايسه- ۶نمودار 

  )قبل و بعد از اعمال تغييرات(استانداردهاي ملي بر حسب تعداد كلي فرم در يكصد ميلي ليترخانه با  تصفيه
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